Saris Aanhangers uit Hapert is sinds jaar en dag een begrip in aanhangwagens. Al sinds 1959
is het oer-Hollandse familiebedrijf een toonaangevende internationale speler die kwalitatieve
en innovatieve oplossingen biedt voor elke gebruikersbehoefte. Met ijzersterke constructies,
duurzame materialen en een gebruiksvriendelijke bediening zorgt het team van ongeveer 80
medewerkers er voor dat duizenden tevreden gebruikers dagelijks veilig en comfortabel de
weg op gaan. De basis hiervan ligt onder andere in vakmanschap en innovatie. Op dit
moment zijn wij op zoek naar een fulltime:

Supervisor Lasserij
Wat verwachten wij van jou:
Samen met je collega’s draag je zorg voor alle voorkomende laswerkzaamheden. Hierbij las je met
de hand en/of werk je met lasrobots. Je stelt de lasrobot dusdanig in dat de robot de juiste positie
heeft om metalen producten en componenten te lassen. Daarnaast beoordeel je tijdens het proces
of alles volgens normen en eisen verloopt en stel je, als dat nodig is, de lasrobot en lasmal verder af.
Jij bent breed inzetbaar. Continu verbeteren is de rode draad. Je denkt mee en stelt verbeteringen
voor. Je bent bereid je verder te verdiepen in technieken en de ontwikkelingen in het vakgebied te
volgen. Je gaat werken in een 2-ploegendienst. Tijdens de dienst krijg jij de gedelegeerde
verantwoordelijkheid voor de aansturing van het team, het soepel verlopen van het proces en de
kwaliteit van de producten. Je rapporteert aan de senior van de Lasserij.
Wie zoeken wij:
- Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden. Je bent
resultaatgericht en je houdt je bezig met verbeteringen
- Je bent een leergierige aanpakker die ons helpt bij het realiseren van doelstellingen
- Je hebt tenminste een lasopleiding Mig/Mag 1 en 2 en ervaring met lasprocessen
- Je weet hoe de instellingen van het lasproces werken. Ook weet je een las te beoordelen op
netheid, maar ook op randkarteling, de hoek waarin de las is gelegd, A-hoogte etc
- Je beschikt over kennis van gangbare computerprogramma’s
- Je hebt voldoende kennis van de Nederlandse taal
- Kennis van Lean en 5S is een pré
- Je bent bereid om in een 2-ploegendienst te werken.
Wat bieden wij:
Naast een goed salaris, ploegentoeslag en uitstekende arbeidsvoorwaarden krijg je de kans om
onderdeel uit te gaan maken van een gemotiveerd team. Je gaat werken met de nieuwste
Robottechnieken. Binnen Saris krijg je de ruimte om (interne) opleidingen te gaan volgen. In eerste
instantie krijg je een jaarcontract aangeboden, met uitzicht op een vast contract. Ben jij de Lead
Constructeur die wij zoeken? Voor meer informatie en solliciteren, reageer via:
c.vergouwen@saris.net.

